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Høringsuttalelse til forslag til nye bestemmelser om
overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling
i kommunen.

Vi viser til Deresbrev av 12.6.03med forslagtil nye bestemmelserom overføringav
myndighetog ny forskrift om saksbehandlingi kommunen,utsendttil hnringÆylkesmanneni
Osloog Akershusgir følgendehøringsuttalelse:

Høringsinstansenehar tidligereavgittuttalelsetil spørsmåletom å legge
avgjørelsesmyndigheteni sakeretterjordlovenog konsesjonpå fast eiendomtil kommunen,
og regjeringenhar gitt sin tilslutning til dette.Imidlertid omfattesdet foreliggendeforslag
overføringavmyndighetogsåetter flere andrebestemmelseri konsesjonsloven,jordlovenog
odelsloven.Dersommyndighetenskal overførestil kommuneni delings-og
omdisponeringssakersamtkonsesjon,virker detnaturligav praktiskehensynat også
myndighetenpå de nå foreslåttetilleggsområder,overførestil kommunen.

Fylkesmannensuttalelsei dennesakenblir i hovedsaken oversiktoverhvilke konsekvenser
forslagetventeligfar for Osloog Akershus.

Antallet enkeltsakeretterjord- og konsesjonslovensombehandleshos
FylkesmannenlFylkeslandbruksstyretventesågåvesentligneddersomforslagetblir vedtatt.
Det er vanskeligåspåhvorstor saksnedgangenvil bli, menen regnerdetsomsannsynligat
detvil dreiesegom en nedgangpåminst80 %.

Dettebetyr atdetentenblir færreniøteri Fylkeslandbruksstyrene,medpåfølgendevesentlig
lengresaksbehandlingstidi klagesakene,eller at enopprettholdersammemøtefrekvens,men
dameddenfølgeat klagesakeneblir uforholdsmessigressurskrevendeom
Fylkeslandbruksstyreneselv skal avgjørealle sakene.

Det er imidlertid foreslåttågi FylkesLandbruksstyrenevid adgangtil å delegeresin myndighet
til Fylkesmannen.Ogsåi dagharmanennoenlundelik adgangtil dette,og
Fylkeslandbruksstyrenei hhv. Osloog Akershusharbenyttetdenneadgangen.I praksisblir
altsåalle kurantesakeravgjortav Fylkesmannenpådelegertfullmakt. Imidlertid har
Fylkesmanneni OsloogAkershushittil ikke hatt fullmakt til å ta avgjørelsei noen
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klagesaker.DersomFylkeslandbruksstyreneopprettholderdette,vil altsåogsåibrlYemtiilen
alleklagesakermåttebehandlesi møte,medutstraktbrukav ressurseri forholdtil
saksmengdentil følge. Dettekan imidlertid i noengradunngåsvedat Fylkeslandbruksstyrene
gir Fylkesmannenutvidedefullmakteri forhold til i dag, slik at ogsåde minstkontro~ersie11e
klagesakenekantaspådelegertftillmakt. En harikke holdepunkterfor åuttalesegom
hvorvidt deneneeller annenløsningvil bli valgt, idetdetvil kommenyvalgte
Fylkeslandbruksstyreri Osloog Akershusettervalget i år.

DersomFylkeslandbruksstyrenegir vide fullmaktertil Fylkesmannen,blir derespraktiske
rolle i forvaltningenvesentligreduserti forhold til i dag.Det gjenståendefor våre
Fylkeslandbruksstyrer,vil da væreå gi føringerfor kommunenefor ivaretakelseav nasjonal
landbrukspolitikkved detde måttevelgeåbeholdeav klagesakersamthøringsutIaLeLser,~
føringeri delegasjonsfullmaktertil Fylkesmannenog de foreslåttegjenværend&enkeltsaker
somodelsfrigjøringm.v.

Det er foreslåttåopphevekravetom landbruksfagligkompetansei kommunene.Dette
samtidigmedat avgjørelsesmyndighetenpådisseområdeneoverførestil kommunen.For å
ivaretarettssikkerhetsprinsippenei forvaltningsloven,blir detdaviktig atkommunenelår
tilstrekkeligveiledningkontinuerlig,og detteantasåbli en alt merviktig oppgavefor
Fylkesmannen.Videreblir rapporteringsrutinenetil overordnetmyndighetav endastørre
viktighet enntidligere, slik at en ved å studerestatistikkenkandanneseget visst bilde av
hvordankommuneneforvalter de ulike regelverkene.

Fylkesmanneni OsloogAkershusfinner for øvrig de foreslåtteteksterklareog velformulerte
og harkun ett forslagtil endringi disse.Dettegjelderforskriftenom overføringav
myndighet,kapittel i § i Kommunensmyndighet.Førstesetningherforeslåsendrettil:
“Kommunenkan likevel ikke avgjøressakerderkommunener eier,overdrager,eller erverver
av eiendommenellerharannentilknytning til den.”Dettefordi deternoksåvanlig i praksisat
kommunererververeiendommereller delerav dissetil forskjelligeformåletterforutgående
fradelings-og/elleromdisponeringssak.Kommunenkan imidlertid somoftesterverve
konsesjonsfritt.Det børderforpresiseresat kommunenikke børfatte avgjørelsedersomde
selver erververei saken.

Medhilsen

HansJ.Rnsj=?&
.LarsMartin

‘ulseth
1andZ±k~ktør

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Side 2 av 2 sider


